
Operationsstuerne

Lokale 1.1.12 var oprindeligt Kommunehospitalet første 
operationsstue og var ved indvielsen af hospitalet i 1863 
en del af Danmarks, dengang, største kirurgiske afdeling. 

Meget har ændret sig siden den oprindelige operations stue
stod færdig i 1863. Operationstuen var udstyret med alle 
de mest moderne faciliteter efter samtidens standarder. 
Der var lyst, højt til loftet og mulighed for at få rigeligt med 
luft ind i rummet. Der var også installeret vandhane med 
koldt vand og en tribune med siddepladser til medicinske 
studerende. 

Udviklingen i den kirurgiske videnskab gik dog hurtigt i 
1860erne og 1870erne og i slutningen af 1860 viste  
operationsstuen sig allerede at være mangelfuld. Der 
manglede gulvafløb til kropsvæsker, varmt vand, og  
tilskuertri bu nerne gjorde ren gøring vanskelig. Det blev 
derfor besluttet at bygge om og udvide med en ny opera-
tionsstue,der blev placeret i en tilbygning på bagsiden af 
bygning 1 med vinduer ud mod centralgården. Denne stod 
færdig i 1886.

Siden begyndelsen af 1900-tallet er der ikke ændret 
meget ved de to operationsstuer, der frem til lukningen 
fungerede som hospitalets primære operationsstuer.
 
Kommunehospitalet havde flere afdelinger, men særligt 
den kirurgiske 1. afdeling har skrevet sig ind i den 
medicinske historie. 
 Afdelingen var den første i landet, der systematisk 
anvendte antiseptik ved kirurgiske indgreb. Antiseptikken 
var opfundet i England samme år og var den første 
effektive måde til at undgå infektioner i operationssår, der 
tidligere havde ledt til stor dødelighed blandt hospitalernes 
patienter. Metoden fik dødstallet til at falde markant og 
betød, at man kunne foretage større operative indgreb så 
som underlivsoperationer og nyreoperationer.
 I 1930erne var afdelingen også det første sted i landet, 
der udførte operationer mod cancer i endetarmen.

❞Jeg elsker 
det hospital, dets 

arkitektur, de dejlige store 
rum med smukke vinduer og højt 

til loftet, og de smukke haveanlæg. 
Det hele er så tæt koncentreret og 

systematisk opbygget. Man bor tæt på 
hinanden, og det er ingen ulejlighed lige 
at gå over og kontakte en kollega og få 

en diskussion eller et godt råd. Der 
var og har alle dage været en egen 
atmosfære over dette hospital.❝

Professor Kurt Iversen, overlæge på 

2. afdeling 1963-82

OPErAtIOn På KOMMUnEhOSPItALEt. tEgnIng Af A. SMIth. ILLUStrErEt tIDEnDE, 1888

DEn StOrE OPErAtIOnSStUE, cA.1914. I DAg LOKALE 1.1.12.

OPErAtIOnSStUE, cA. 1980

OPErAtIOnSStUE,    cA. 1980

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e tKH 50.dk



Operationsstuerne

❞Jeg elsker 
det hospital, dets 

arkitektur, de dejlige store 
rum med smukke vinduer og højt 

til loftet, og de smukke haveanlæg. 
Det hele er så tæt koncentreret og 

systematisk opbygget. Man bor tæt på 
hinanden, og det er ingen ulejlighed lige 
at gå over og kontakte en kollega og få 

en diskussion eller et godt råd. Der 
var og har alle dage været en egen 
atmosfære over dette hospital❝

Professor Kurt Iversen, overlæge på 

2. afdeling 1963-82

Lokale 1.1.12 var oprindeligt Kommunehospitalet første 
operationsstue og var ved indvielsen af hospitalet i 1863 
en del af Danmarks, dengang, største kirurgiske afdeling. 

Meget har ændret sig siden den oprindelige operations stue
stod færdig i 1863. Operationstuen var udstyret med alle 
de mest moderne faciliteter efter samtidens standarder. 
Der var lyst, højt til loftet og mulighed for at få rigeligt med 
luft ind i rummet. Der var også installeret vandhane med 
koldt vand og en tribune med siddepladser til medicinske 
studerende. 

Udviklingen i den kirurgiske videnskab gik dog hurtigt i 
1860erne og 1870erne og i slutningen af 1860 viste  
operationsstuen sig allerede at være mangelfuld. Der 
manglede gulvafløb til kropsvæsker, varmt vand, og  
tilskuertri bu nerne gjorde ren gøring vanskelig. Det blev 
derfor besluttet at bygge om og udvide med en ny opera-
tionsstue,der blev placeret i en tilbygning på bagsiden af 
bygning 1 med vinduer ud mod centralgården. Denne stod 
færdig i 1886.

Siden begyndelsen af 1900-tallet er der ikke ændret 
meget ved de to operationsstuer, der frem til lukningen 
fungerede som hospitalets primære operationsstuer.
 
Kommunehospitalet havde flere afdelinger, men særligt 
den kirurgiske 1. afdeling har skrevet sig ind i den 
medicinske historie. 
 Afdelingen var den første i landet, der systematisk 
anvendte antiseptik ved kirurgiske indgreb. Antiseptikken 
var opfundet i England samme år og var den første 
effektive måde til at undgå infektioner i operationssår, der 
tidligere havde ledt til stor dødelighed blandt hospitalernes 
patienter. Metoden fik dødstallet til at falde markant og 
betød, at man kunne foretage større operative indgreb så 
som underlivsoperationer og nyreoperationer.
 I 1930erne var afdelingen også det første sted i landet, 
der udførte operationer mod cancer i endetarmen.

OPErAtIOn I DEn nyE OPErAtIOnSStUE, 1891

tEgnIng Af DEn OPrInDELIgE OPErAtIOnSStUE, cA. 1897

OPErAtIOnStUE, cA.1985

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e tKH 50.dk


